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Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 16:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vraag mbt frictiekosten herindeling

Beste , 
 
In het bestand dat ik toen heb gemaild staat bij de verdeelmaatstaf herindeling onderaan bij punt D een 
betaalritme. Hier kan je zien dat het eerste deel (1/5) van deze verdeelmaatstaf wordt uitbetaald in het jaar 
voorafgaand aan de daadwerkelijke herindeling.  
 
Volgens mij is het daarvoor wel nodig dat er een besluit is genomen over de herindeling. Wat echter de precieze 
voorwaarden zijn voor de uitbetaling kan nagevraagd worden bij de fondsbeheerders van het gemeentefonds via 
postbus.gf@minbzk.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 15:37 
Aan:  @minbzk.nl> 
CC:  @gelderland.nl>; ' @barneveld.nl>;   

@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: Vraag mbt frictiekosten herindeling 
 
Goedemiddag , 
 
In oktober heb je me de gegevens gestuurd voor de mogelijke herindeling van Barneveld & Scherpenzeel. 
In die gegevens was ook een budget voor frictiekosten opgenomen (€ 5,6 mln). 
 
Nu heb ik de vraag gekregen vanaf wanneer dat budget beschikbaar is? 
Beide gemeenten maken nu kosten en vragen zich af of dit budget daarvoor al een stuk kan worden aangevraagd? 
Uiteraard is deze herindeling nog geen gelopen koers vanwege de verschillende politieke inzichten over het 
samengaan, maar kosten worden al wel gemaakt. 
 
Ik ben benieuwd naar het antwoord. 
Zou je dat antwoord ook willen sturen naar de mensen die ik in de CC heb opgenomen. Ik ga binnenkort de provincie 
als werkgever inruilen voor de gemeente Nijmegen en ben daardoor na Pasen nog beperkt bereikbaar op dit 
mailadres. Per 1 mei sowieso niet meer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Adviseur Interbestuurlijk Toezicht 
 

 | sms of whatsapp  | @gelderland.nl | www.gelderland.nl 
linkedin.com/in/   
werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdagochtend 
 

 
 
 



2

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  




